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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες  31-05-2021 

 

19ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (31-05-2021) 

 
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ

. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των 

απαραίτητων δαπανών για τη συνδιοργάνωση 

περιβαλλοντικών εκδηλώσεων από το Δήμο 

Χερσονήσου, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών 

(2529,60  €), εις βάρος του Κ.Α. 10.6474.001 « Έξοδα  

λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Χερσονήσου». 

189 Εγκρίνεται ομόφωνα 

2 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, 

έγκριση και σύνταξη όρων , για την υπηρεσία με 

τίτλο:« Εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ Δήμου Χερσονήσου» . 

190 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Περί εγκρίσεως ή μη της από 12-5-2021 γνωμοδότησης 

της επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης για την 

«προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για την 

συμπλήρωση και αντικατάσταση του υπάρχοντος 

δικτύου Δήμου Χερσονήσου» 

191 Αποσύρεται 

2 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και 

χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με 

τα άρθρα 32παρ.2(γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016, 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση των Όρων του 

διαγωνισμού & Πρόσκλησης προς Οικονομικούς 

Φορείς, για την επιλογή αναδόχου και σύσταση 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Μελέτη "Οριοθέτηση & 

Διευθέτηση Ρεμάτων Ανάληψης" 

192 Εγκρίνεται ομόφωνα 

3 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και 

χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με 

193 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 

4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση των 

Όρων του διαγωνισμού & Πρόσκλησης προς 

Οικονομικούς Φορείς, για την επιλογή αναδόχου και 

σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη Μελέτη 

"Οριοθέτηση & Διευθέτηση Ρεμάτων Γουρνών" 

4 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου 

«κατασκευή τοιχίου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως 

ΠΑΒΓ» 

194 Εγκρίνεται ομόφωνα 

5 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου 

«κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για την 

σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου με το 

δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις 

περιοχές Γούβες – Ανάληψη – Λιμάνι Χερσονήσου» 

195 Εγκρίνεται ομόφωνα 

6 Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου «συμπλήρωση και 

αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από παραλία 

Σταυρωμένου έως πεζογέφυρα Γουρνών» 

196 Εγκρίνεται ομόφωνα 

7 Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «κατασκευή ηρώου στις Γωνιές» 
197 Εγκρίνεται ομόφωνα 

8  Περί έγκρισης εκτέλεσης επέκτασης δημοτικού 

φωτισμού στην ΤΚ Καλού Χωριού της ΔΕ Γουβών 
198 Εγκρίνεται ομόφωνα 

9 Περί αποδοχής δωρεά παραχώρησης προς το Δήμο 

Χερσονήσου του ακινήτου ιδιοκτησίας του 

Ρουσοχατζάκη Ευαγγέλου για τη δημιουργία χώρου 

πλατείας 

199 Εγκρίνεται ομόφωνα 

10 Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ 

τριμήνου 2021 
200 Εγκρίνεται ομόφωνα 

11 Αποδοχή ποσού από ΚΑΠ και κατανομή σε ΝΠΔΔ για 

την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των παιδικών 

σταθμών του Δήμου, Ε΄ κατανομή έτους 2021 

201 Εγκρίνεται ομόφωνα 

12 Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 
202 Εγκρίνεται ομόφωνα 

13 Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή της 

αμοιβής της Συμβολαιογράφου Χερσονήσου Ελένης 

Δρουγκάκη για τη σύνταξη Σύμβασης Επενδυτικού 

Δανείου σε ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ Μέσω του 

προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άρθρο 69 Ν. 

4509/2017) ποσού 347.335,00 € μεταξύ του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου 

Χερσονήσου για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση 

της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις στην κοινότητα Κεράς” 

203 Εγκρίνεται ομόφωνα 

14 Έγκριση της αριθμ. 20/2021 απόφασης της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου που 

αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού για το 

204 Εγκρίνεται ομόφωνα 
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έτος 2021 

15 Περί συγκρότησης α] Επιτροπής Συντήρησης και 

επισκευής οχημάτων και β] Επιτροπής παρακολούθησης 

και παραλαβής προμήθειας ανταλλακτικών και υλικών 

που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των 

οχημάτων του Δήμου 

205 Εγκρίνεται ομόφωνα 

                     

          Ο Πρόεδρος  

                          της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                   Ιωάννης Σέγκος  

                                                                               Δήμαρχος Χερσονήσου 

 


